Agendapunt 3

Verslag landelijke raad 18 juni 2011

Inhoudsopgave
1. Verslag
2. Actielijst
3. Besluitenlijst

Agendapunt 3 – Verslag landelijke raad 18 juni 2011

25
39
41

24

1. Verslag
1. Opening en mededelingen
De voorzitter Ger Koopmans opent de vergadering van de landelijke raad en heet alle aanwezigen
van harte welkom, met in het bijzonder de acht nieuwe raadsleden. Daarbij vraagt de voorzitter
blijvende aandacht voor een goede man/vrouw afspiegeling van de vereniging in de landelijke raad.
De voorzitter wil daarnaast even stil staan bij Gerard Waarland van regio Delfland, die een tijdje
geleden een beroerte heeft gekregen. Er zal namens de landelijke raad een kaart naar Gerard worden
gestuurd.
Met Willemien Meershoek (directeur LSC) gaat het goed. Ze pakt steeds meer werkzaamheden op.
Remco Vogelezang deelt mede terug te treden als lid van de landelijke raad voor de regio Maasdelta,
in verband met zijn benoeming als programmamanager Spel. Het plaatsvervangend lid van de regio
Maasdelta, René Veldkamp, neemt zijn plaats voor de regio over.
De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijzigingen.
2a. Verslag, incl. actie- en besluitenlijst en werklijst landelijke raad 19 juni 2010
Vragen en opmerkingen zijn vooraf schriftelijk gesteld en beantwoord.
De tekst van het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van de beantwoording van de voorafgestelde vragen over het verslag:
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel: Er zou door de penningmeester een gesprek plaatsvinden
met de ScoutShop. Regio Klein Gelderland vindt de prijs van de insignes naar verhouding erg hoog en
wil graag een nadere toelichting op de samenstelling van de prijs.
Rob Valkenburg licht toe dat de prijsstelling van de insignes deel uitmaakt van een totaalpakket.
Indien de prijzen van de insignes verlaagd zouden worden, zouden de prijzen voor de boeken, de
Scoutfit of kampen weer moeten stijgen om het totaalplaatje aan het eind van het jaar rond te krijgen.
Weliswaar zijn er ook goedkopere insignes op de markt, maar de ScoutShop wil een goede kwaliteit
blijven garanderen. Overigens zijn de prijzen voor de nieuwe insignes ongewijzigd en heeft de
penningmeester er dit jaar samen met de ScoutShop bewust voor gekozen de verkoopprijs van
insignes, ondanks een hogere kostprijs, niet te verhogen.
De actielijst en besluitenlijst worden vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag geeft de voorzitter nog even het woord aan de penningmeester om
verslag te doen van de ontwikkelingen in Zeewolde inzake de plannen voor een nationaal
Scoutingterrein.
Rob Valkenburg vermeldt dat het bestuur zeer teleurgesteld is in de gemeenteraad van Zeewolde. Er
is een politiek spel gespeeld dat niets met Scouting te maken heeft. De exacte reden van de afwijzing
is erg onduidelijk en het bestuur heeft op dit moment geen vertrouwen in de raad van Zeewolde. Maar
het goede nieuws is, dat Scouting Nederland door diverse gemeenten en de provincie Flevoland actief
benaderd is. Zo is er al een gesprek met de Commissaris van de Koningin van de provincie Flevoland
geweest en worden binnenkort de opties besproken om in deze provincie alsnog een nationaal
Scoutingterrein te realiseren. We zijn weer terug aan de tekentafel en alle opties zijn open, maar het
doel is om na de zomer toch weer een locatie aan te kunnen wijzen. We zijn in ieder geval wel een
paar stappen verder dan een aantal jaren geleden, doordat er nu veel meer partijen zijn die ons
initiatief steunen, zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.
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Regio Zeeland, Tom Kievit vraagt hoe de landelijke raad betrokken wordt in het proces met het
Scoutingterrein?
Rob Valkenburg: De landelijke raad wordt hier zoveel mogelijk in betrokken en het bestuur neemt
geen onomkeerbare beslissingen zonder overleg met de landelijke raad. Tijdens elke landelijke raad
wordt een update gegeven over waar we staan. Mocht de raad bezwaren voorzien, dan graag
vroegtijdig aangeven, zodat we niet op het laatste moment vanuit de eigen vereniging voor
verrassingen komen te staan.
Team Waterwerk, Sjoerd Heeringa: Zoeken we nog steeds een gecombineerd terrein voor zowel land
als waterwerk?
Rob Valkenburg: Ja dat is niet veranderd. Er wordt naar andere partijen steeds nadrukkelijk
aangegeven dat dit voor ons van wezenlijk belang is.
Regio Noordoost Brabant, Johan van Kessel: Wij hebben ons over de snelheid van de planvorming
richting de gemeente Zeewolde en over hieruit voortvloeiende rapportages en communicatie
verbaasd. Met het plan voor een Nationaal Scoutingterrein wordt een grote stap gezet en het is een
behoorlijke investering. Gaat dit allemaal lukken met de exploitatie? We willen ervoor waken dat de
besluitvorming en informatievoorziening te snel gaat en voorkomen dat de landelijke raad ergens Nee
tegen zegt, terwijl het bestuur niet meer terugkan en in een spagaat terechtkomt. Johan wil hier
namens de regio Noordoost-Brabant een motie voor indienen.
Rob Valkenburg geeft aan dat er meer dan zes jaar geleden een plan van eisen is gemaakt dat met
de landelijke raad is besproken. Voor Zeewolde is dit plan in meer detail uitgewerkt om concreet in
gesprek te kunnen gaan, maar Rob benadrukt nogmaals dat er geen onomkeerbare beslissingen
worden genomen zonder de landelijke raad te raadplegen. Uitgangspunt is dat het nieuwe terrein
rendabel is, dat wil zeggen dat het geen geld moet kosten maar opleveren, anders kunnen we het niet
doen. Ten aanzien van eerdere berichtgeving in de media over de locatie van het landelijk
servicecentrum licht Rob toe dat we het LSC de komende jaren niet gaan verplaatsen. Maar als we in
de plannen voor het nieuwe terrein deze optie niet open houden en we ooit uit Leusden weg zouden
moeten, dan snijden we onszelf in de vingers. Alle informatie is beschikbaar en voor de volgende
landelijke raad kan het programma met eisen meegestuurd worden, zodat de landelijke raad hier nog
eens naar kan kijken.
Regio Hollands-Midden, Lauris Beets ziet graag de visie en uitgangspunten voor het exploitatieplan
opgenomen in het toe te sturen stuk, waaruit niet alleen blijkt wat het effect van de exploitatie op de
financiële positie van de vereniging is, maar nadrukkelijk ook het effect van het exploitatieplan op de
financiële positie van groepen.
De voorzitter beaamt dat er wel een visie in het stuk moet zitten met betrekking tot het dekkingsplan.
Zo betalen we nu tonnen voor tijdelijke voorzieningen tijdens evenementen, die we gewoon kwijt zijn,
in tegenstelling tot vaste voorzieningen op een eigen terrein.
Rob Valkenburg vult aan dat het niet mogelijk is om een concreet dekkingsplan te presenteren als nog
niet duidelijk is om welk terrein het gaat, hoe groot het is, welke voorzieningen getroffen moeten
worden e.d. Wel kunnen de randvoorwaarden voor het dekkingsplan gepresenteerd worden.
Naar aanleiding hiervan zegt de voorzitter toe, dat er met de agendastukken voor de komende
landelijke raad van december 2011, een stuk verstuurd wordt met het programma van eisen en de
randvoorwaarden voor het dekkingsplan voor een Nationaal Scoutingterrein, inclusief het financiële
effect daarvan voor groepen.
Op basis van deze toezegging, en de ondersteuning van dit voorstel door de afgevaardigden van
regio Hollands-Midden, het Team Waterwerk, regio Rondom de IJssel en regio Den Haag om dit stuk
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de volgende keer in de landelijke raad goed voorbereid te kunnen bespreken, trekt de afgevaardigde
van regio Noordoost Brabant het voornemen voor een motie in.
2b. Voorstel nieuwe procedure voor de stukken van de landelijke raad
Regio Delfland, Hermen van Dalen vraagt om documenten die digitaal beschikbaar worden gesteld,
niet alleen in pdf maar ook als .Docx (Word)document beschikbaar te stellen.
De voorzitter geeft aan dat dit even in een een-tweetje met het LSC besproken moet worden of dit kan
of niet.
Regio Noordoost Brabant, Johan van Kessel ziet het als een plicht van de organisatie om de stukken
aan geïnteresseerde leden beschikbaar te stellen en wil graag de service voor de
abonnementshouders handhaven. Johan vraagt zich af hoe de abonnementsprijs tot stand is
gekomen. Indien de abonnementsprijs niet kostendekkend is, zou deze eventueel aangepast kunnen
worden.
De voorzitter geeft aan dat deze prijs ooit in het verleden is vastgesteld.
Jacqueline Vredenbregt licht toe dat de stukken nu al voor iedereen gratis zijn te downloaden van de
ledensite en aan elkaar per e-mail zijn door te sturen.
De voorzitter zegt toe de prijsstelling nog eens te bespreken en te kijken wat we hiermee kunnen
doen.
Het voorstel voor het versturen van de stukken en het daarvoor aanpassen van de procedure zoals
voorgesteld, wordt met 39 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
3. Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015
Bas Mulder geeft een korte toelichting op de voortgangsrapportage, die elk half jaar op de drie
programma's Spel, Groepsontwikkeling en Scouting Academy gegeven wordt. In deze rapportage ook
een inleidend stuk over de landelijke organisatie, waarmee uitvoering gegeven wordt aan het
meerjarenbeleid. In de landelijke organisatie is voor elk speerpunt uit het meerjarenbeleid een
programmagroep geformeerd, die samen met het projectenbureau en de directie van het LSC deel
uitmaken van het landelijk managementteam. Het landelijk managementteam is gezamenlijk
verantwoordelijk voor de implementatie van het meerjarenbeleid en waarborgt de samenhang en
onderlinge afstemming hiervan.
De drie programmagroepen Spel, Groepsontwikkeling en Scouting Academy, worden elk aangestuurd
door een duo van programmamanager en plaatsvervangend programmamanager. Ter introductie
stellen de programmamanagers (PM) zich tijdens de landelijke raad voor:
- Rob Storm PM Groepsontwikkeling, Marijke Hodes plv. PM Groepsontwikkeling
- Remco Vogelezang PM Spel, Rachel v.d. Ruyt plv. PM Spel
- Marcel Zwart PM Scouting Academy, Martijn Nas plv. PM Scouting Academy
De programmanagers geven elk een korte toelichting op de voortgangsrapportage. Hierna geeft de
voorzitter de landelijke raad gelegenheid aanvullende vragen te stellen over de voortgangsrapportage
voor zover niet vooraf gesteld en beantwoord.
Regio Noordoost Brabant, Johan van Kessel: waarom is de bijeenkomst van crisisgroepen niet
doorgegaan?
Jacqueline Vredenbregt geeft aan dat hoewel het programma Groepsontwikkeling pas in september
start, er een poging is gedaan om voortijdig al iets te organiseren voor de crisisgroepen. Doordat één
van de keynote sprekers uiteindelijk verhinderd was, is besloten de bijeenkomst te verzetten naar 26
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november, waarvoor inmiddels alle crisisgroepen een uitnodiging hebben gekregen. Ook de regio's
zijn hierover geïnformeerd.
Regio Drenthe, Hans Kuipers: De vraag over het verschil in minimumleeftijd in het Huishoudelijk
Reglement en de kwalificatieprofielen van Scouting Academy is naar tevredenheid beantwoord, en we
zouden dan ook graag zien dat dit antwoord wordt gecommuniceerd naar kaderleden. Het zou
namelijk jammer zijn als kaderleden van 17 jaar denken dat ze nog niet kunnen deelnemen aan
Scouting Academy.
Nic van Holstein: Dit wordt met de programmagroep Scouting Academy opgenomen.
Regio Den Haag, Edy Bruinooge: Er is aangegeven dat het spelmateriaal ongeveer eind 2011 klaar is,
maar in de presentatie van de programmamanager Spel kwam naar voren dat er niet zo'n prioriteit ligt
in het ontwikkelen van de boeken. Is er een versnelling mogelijk? Zo nee, hoe worden groepen
ondersteund die in de tussentijd wel naar het nieuwe spel willen overgaan?
Marjolein Sluijters: De belofte voor de geplande spelboeken maken we zeker waar, maar daarna
worden er voorlopig geen nieuwe boeken zoals pionierboek of buitenlevenboek ontwikkeld. Groepen
kunnen er zelf voor kiezen om met een speltak naar het nieuwe spel over te stappen voordat de
boeken voor de betreffende speltak er zijn. Vanuit de landelijke organisatie biedt het spelteam
spelspecialisten hierbij ondersteuning en kunnen groepen bij dit team met spelinhoudelijke vragen
terecht. Daarnaast zijn er voor alle leeftijdsgroepen overgangstools in ontwikkeling om groepen te
ondersteunen in de overstap naar het nieuwe spel en de spelvisie. Ook staan er voor elke
leeftijdsgroep speltips in de magazines op de website, gebaseerd op het nieuwe spel en de spelvisie.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel: Het bestuur kiest ervoor om een pas op de plaats te maken
met de Roverscoutgids. Is het niet verstandig de spelvisie voor de roverscouts in te voeren door
bijvoorbeeld een soort blad te sturen, zodat ze in ieder geval weten wat proloog, epiloog en partenza
inhouden?
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems sluit zich hierbij aan.
Marjolein Sluijters: We hebben gemerkt dat het concept roverscouts nog onvoldoende leeft, hetgeen
onder andere is gebleken bij de pogingen om activiteiten voor roverscouts op te zetten. Daarom willen
we eerst goed nadenken over hoe het concept roverscouts geïmplementeerd moet worden en in
welke vorm. Dit betekent zeker geen afstel en het kan een katern zijn of een brochure en/of een
digitaal hulpmiddel, maar gezien de huidige ervaringen willen we dit eerst met de doelgroep nader
bekijken.
Regio Delfland, Hermen van Dalen wil graag opmerken dat zijn regio onder de indruk is over
hoogwaardige kwaliteit van de voortgang.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems In welke tijdspanne wordt er wat voor de roverscouts
ontwikkeld?
Marjolein Sluijters: Er is een logische volgorde in de ontwikkeling van de spelboeken: het
Beverkompas is klaar, het Welpenkompas is naar de drukker. Daarna werken we eerst aan het
Scoutskompas, dan de Explorergids en vervolgens zijn de roverscouts aan de beurt. In januari 2012
gaan we bezig met de nieuwe vorm voor roverscouts, maar dat wil niet zeggen dat we niet al eerder
beginnen na te denken over de vorm en implementatie.
Regio Groningen, Sietze Vliem: Ten aanzien van de roverscouts vroeg ik mij af of er nog onderzoek
wordt verricht waarom de spelvisie niet aanslaat?
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Marjolein Sluijters: Het is niet zozeer dat de spelvisie voor roverscouts niet aanslaat, als wel het
concept roverscouts. Er zijn nog veel roverscouts die zich niet als roverscouts herkennen en er zijn
nog veel stammen die er aan moeten wennen dat ze roverscouts zijn, dat er leeftijdsgrenzen zijn en
dat we een spelvisie hebben. Daar moet nog veel in gebeuren voordat we met een boek of iets
dergelijks komen.
Regio Scouting Eindhoven, Jan Smits: Gezien de tijdslijn van de boeken, staat het nu vast dat er iets
voor de roverscouts komt?
Marjolein Sluijters: Er gaat in ieder geval iets komen voor de roverscouts, maar we willen graag iets
produceren waar ze zelf behoefte aan hebben en waar ze zichzelf in herkennen. Dat willen we eerst
onderzoeken, dus we kunnen nu nog niet concreet zeggen wanneer we welk product hebben. Maar er
komt in ieder geval iets waarin het gedachtengoed en de spelvisie voor die leeftijdsgroep vaststaat.
Rob Valkenburg licht aanvullend toe dat het voor de vereniging niet haalbaar is om voor € 70.000 een
boek te ontwikkelen waarvoor geen belangstelling is. Dus het is belangrijk te onderzoeken waar wel
belangstelling voor en behoefte aan is. Niet alleen voor de financiële haalbaarheid, maar je wilt als
vereniging ook graag dat de roverscouts zich in hun spel herkennen en er mee aan de slag gaan.
De voorzitter beaamt dat het absoluut niet de bedoeling is dat de ontwikkeling van het hulpmiddel voor
roverscouts stil komt te staan.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel: Het lijkt alsof we van het concept van de proloog, epiloog en
partenza afgaan en het moet wel een kans krijgen voordat het wordt afgeschoten. Het is dus
belangrijk om de informatie tijdig en op de juiste manier naar buiten te brengen.
Marjolein Sluijters: Het is beslist niet de bedoeling de spelvisie en het concept roverscouts om te
turnen, dat gaat gewoon door, maar er gaat niet bij voorbaat een boek van 130 pagina's komen. Er zal
iets gekozen worden dat past bij de doelgroep, maar daarbij moet er ook nog een aantal stappen
gezet worden voordat de roverscouts zichzelf herkennen in de spelvisie en concept van de
roverscouts.
De voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015 wordt vastgesteld.
4. Voorstel evaluatiecommissie Groepsontwikkeling
Jacqueline Vredenbregt geeft aan dat het voorstel van de evaluatiecommissie direct voortkomt uit het
besluit van de raad over groepsontwikkeling in december 2010. Zij vraagt of landelijke raadsleden die
belangstelling hebben deel te nemen aan de evaluatiecommissie, zich tijdens de pauze willen melden
bij haar of Bas Mulder.
Regio Hollands-Midden, Lauris Beets vraagt of de evaluatiegroep ook nadrukkelijk wil kijken naar de
kostenontwikkeling van het programma Groepsontwikkeling, aangezien dit een belangrijk element van
de besluitvorming was.
Regio Essnlaand, Peter Leferink sluit zich bij deze vraag aan.
Bas Mulder: Ja, dat wordt ook in de evaluatie meegenomen. Het gaat uiteindelijk om doelmatigheid en
het financiële aspect is daar een belangrijk onderdeel van.
Regio Neder-Veluwe, Anne Jan Telgen: Wanneer worden de concrete doelstellingen bekend?
Bas Mulder: De doelstellingen zijn grotendeels verwoord in het voorstel waarover in de afgelopen
landelijke raad van december 2010 een besluit is genomen. Daarnaast is het idee om op korte termijn
met de evaluatiecommissie bij elkaar te komen om te praten over de te evalueren doelstellingen.
Daarnaast staat in de voortgangsrapportage al vermeld dat we van plan zijn in september een
nulmeting te houden onder al onze leden, die we ook kunnen gebruiken bij de evaluatie van het
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project Groepsontwikkeling. Ten slotte komen de doelstellingen ook weer terug in de jaarplannen voor
2012 die we de volgende landelijke raad met elkaar zullen bespreken.
Aarnoud Neefs: is het verplicht om als lid van de evaluatiecommissie Groepsontwikkeling gedurende
de hele periode lid te zijn van de landelijke raad?
Bas Mulder: Dat hoeft niet. Wanneer een lid van de evaluatiecommissie vertrekt als lid van de
landelijke raad, dan eindigt ook het lidmaatschap van de evaluatiecommissie en zoeken we weer een
nieuw lid voor de evaluatiecommissie om het aantal van drie te behouden.
Het voorstel evaluatiecommissie Groepsontwikkeling wordt per acclamatie aangenomen.
5. Rapportage activiteitenplannen landelijke organisatie 2010
Regio Drenthe, Hans Kuipers: Wij kunnen ons vinden in de beantwoording op de vraag over de
benoeming van de adjunct directeur, maar hebben het gevoel dat we er steeds achteraan moeten
vragen als dingen anders lopen dan toegezegd. Kunnen we afspreken dat er duidelijk en tijdig wordt
gecommuniceerd welke stappen op dit gebied worden gezet?
Rob Valkenburg: Er is reeds in januari, een week na de formele besluitvorming in het bestuur, een
algemene kennisgeving naar de hele vereniging gedaan. En we kunnen toezeggen dit ook in de
toekomst zo tijdig mogelijk te doen.
Regio Zeeland, Tom Kievit: Wij zijn benieuwd wat met de evaluaties van projecten zoals de NJ wordt
gedaan. We hebben hier geen inzicht in.
Hanneke Klerks: Er gebeuren veel dingen met de leerpunten uit de evaluaties van projecten. De
projecten krijgen vooraf een duidelijke opdracht, tijdens de uitvoering van een project worden de
ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en na afloop worden de resultaten uitvoerig besproken en
geëvalueerd met betrokkenen uit het projectteam, het projectenbureau of het LSC en het bestuur.
Leer- en verbeterpunten worden vervolgens verwerkt in de nieuwe plannen of vervolgopdrachten. Ook
wordt de handleiding landelijke ledenactiviteiten aangevuld met de nieuwe inzichten.
Regio De Meierij, Manuel Groot Zevert: Ten aanzien van de donateursactie wordt voorgesteld vanaf
2011 niet meer een deel van de opbrengst aan de groepen uit te keren. We vinden dat dit niet zomaar
kan zonder de donateurs hiervan in kennis te stellen en hen eventueel de gelegenheid te geven als
donateur te stoppen.
Rob Valkenburg: Het voorstel is om dat alleen met nieuwe donateurs zo te doen. Bij de bespreking
van de financiën bij agendapunt 10 wordt hier nog op teruggekomen.
De voortgangsrapportage activiteitenplannen landelijke organisatie 2010 wordt vastgesteld.
6. Evaluatie VOG en meningsvorming over mogelijkheden voor het invoeren van een
gedragscode
Regio Delfland, Hermen van Dalen: Hoe gaan we om met een explorer of roverscout die tevens
leiding is en een relatie heeft met een leeftijdsgenoot die jeugdlid is? In het voorliggende voorstel is
daar geen ruimte voor.
Lars Wieringa geeft aan dat dit een prima punt is om mee te nemen in de meningsvormende
discussie.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems: Zijn de toetsingscriteria vanuit de Tweede Kamer al bekend?
Lars Wieringa: Er wordt voor het zomerreces nog geen besluit genomen. We gaan dus v.a. september
weer bekijken wanneer het weer aan de orde komt. Daarbij komen punten aan de orde als het op een
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eenvoudiger en mogelijk via digitale weg aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG),
de eventueel hieruit voortvloeiende kostenbesparing en of er op een VOG komt te staan waar die voor
is aangevraagd.
Regio Noordoost Brabant, Johan van Kessel: Complimenten voor de evaluatie van de VOG, het is een
helder stuk. Er is nog wel een hele lange weg te gaan met mensen die nog geen VOG hebben
aangevraagd. Johan doet hierbij een oproep aan de landelijke raad dit aan de achterban terug te
koppelen, zodat we in de vereniging een veilige situatie kunnen creëren voor onze kinderen.
Lars Wieringa sluit zich van harte bij deze oproep aan.
De voorzitter schorst de vergadering voor het meningsvormend gedeelte.
Lars Wieringa doet na de pauze een kort mondeling verslag van de uitkomsten van het
meningsvormend deel. Over het algemeen staat men positief tegenover het invoeren van een
gedragscode. Er is daarbij wel een aantal vragen en aandachtspunten dat steeds naar voren komt,
zoals:
• Kiezen we voor een vaste landelijke tekst of reiken we de groepen kaders aan waarbinnen ze
zelf nog kunnen kiezen of dingen kunnen aanpassen?
• Draagvlak en een goede verankering zijn belangrijke voorwaarden, het moet geen eenmalig
iets zijn.
• Het is belangrijk dat het binnen de groepen gaat leven, dat er discussies ontstaan in groepen
over de achtergronden en waarom we het doen. Met name de preventieve werking is bij een
instrument als een gedragscode erg belangrijk.
• Er zijn suggesties gedaan over hulpmiddelen, een handreiking of een spelvorm waarin je de
thema's binnen de gedragscode aan de orde kunt stellen.
• Men vraagt zich nog af of je alleen moet denken aan een gedragscode op het gebied van
relaties of ook aan andere zaken zoals fraude of drankgebruik.
De voorzitter geeft aan dat deze uitkomsten door het bestuur worden meegenomen, dat aan de slag
gaat met een voorstel voor de komende landelijke raad op 10 december 2011.
7. Voordrachten
Mieke van Elk stelt zich voor als kandidaat vice-voorzitter.
Regio Scouting Eindhoven, Jan Smits: Ga je alle taken van Hanneke Klerks overnemen?
Mieke van Elk: Waarschijnlijk voor een deel wel, maar ik zal in eerste instantie mijn eigen weg moeten
vinden en taken worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
De voorzitter noemt de andere voordrachten op:
• Anne-Jan Telgen als lid van de financiële commissie.
• Jacob van Ee als lid van de financiële commissie.
• Wilma Steehouwer als lid van de geschillencommissie.
Regio Delfland, Hermen van Dalen: Is het mogelijk om een uur voorafgaande aan de landelijke raad
even kennis te maken met kandidaten voor bestuur en commissies, zodat de leden van de landelijke
raad een beter beeld kunnen krijgen over wie ze stemmen en aan wie ze bepaalde
verantwoordelijkheden toevertrouwen?
De voorzitter neemt dit voorstel met een kleine wijziging over, namelijk dat de kennismaking tijdens de
lunch plaatsvindt, zodat mensen niet nog een uur eerder aanwezig hoeven te zijn.
De stemming over de voorgedragen kandidaten vindt plaats.
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Regio Rivierenland, Wouter de Jonge: Er is eerder gesteld dat kandidaten waarover de landelijke raad
moet stemmen aanwezig zijn. In dit geval is de kandidaat voor de geschillencommissie niet aanwezig.
De voorzitter geeft aan dat dit de vorige landelijke raad uitdrukkelijk is gesteld voor bestuursleden, en
zo mogelijk voor andere commissies waarvoor dat nuttig is. De aanwezigheid van kandidaten voor de
geschillencommissie is nog niet eerder noodzakelijk gevonden.
De voorzitter deelt mee dat tijdens de pauze vier mensen zich voor de evaluatiecommissie
Groepsontwikkeling hebben aangemeld. Dit zijn:
• Rob Aerts, afgevaardigde regio Maasven.
• Louis Deen, afgevaardigde Regio Oude Graafland.
• Jeroen van der Weijde, afgevaardigde regio Rond de Biesbosch.
• Hermen van Dalen, afgevaardigde regio Delfland.
De voorzitter vermeldt dat er nog één persoon is die kandidatuur voor de evaluatiecommissie in
overweging heeft. Mocht deze persoon besluiten zich alsnog kandidaat te stellen, dan komt dat de
volgende landelijke raad aan de orde.
De raad stelt de evaluatiecommissie in en benoemt bovenstaande vier mensen als lid.
8. Regio's informeren regio's
John van der Ploeg vertelt hoe de implementatie van Scouting Academy in de regio Het Gooi op eigen
wijze is opgepakt. Als handvatten geeft hij mee, dat je er vooral actief mee aan de slag moet gaan,
vooral naar mogelijkheden moet kijken om de uitgangspunten van Scouting Academy op de eigen
situatie van de regio af te stemmen, helder voor ogen blijft houden dat het vooral gaat om de
ontwikkeling van vrijwilligers en vooral trots moet zijn op wat je daarin bereikt. Een belangrijke
succesfactor in deze regio was, dat de regiotrainers vooraf de keuze is voorgelegd of zij zich intensief
willen inzetten voor de implementatie van Scouting Academy in de regio of dat zij liever als gasttrainer
actief willen blijven. Hierdoor is er een sterk kernteam van acht personen overgebleven dat zeer
goede resultaten heeft geboekt.
9. Voortgang omzetten groepsvereniging
Regio Noordoost Brabant, Johan Kessel: Wat is er in de afgelopen twee jaar gebeurd? Hoe lang
blijven we aan gang met groepen die moedwillig niet aan de slag willen met de omzetting naar
groepsvereniging?
Lars Wieringa: We hebben met elkaar gekozen voor de geleidelijke weg. Dat betekent dat we niet
gelijk overgaan tot maatregelen, maar stap voor stap in gesprek komen en blijven met groepen. Het
kost veel tijd om al de groepen die nog niet om zijn te bereiken en met hen aan de slag te gaan. In het
jubileumjaar is daarbij een deel van de beschikbare capaciteit ingezet voor allerlei andere belangrijke
zaken in het jubileumjaar, waardoor de voortgang niet zo snel gaat als gedacht en gehoopt. We zullen
die inzet wel blijven leveren om verder te komen, maar we willen de regio's hier graag bij betrekken.
Wij zullen ook actief de regio's benaderen van groepen die zeggen dat ze echt niet willen
omschakelen, dat zijn er op dit moment zeventien.
Regio Den Haag, Edy Bruinooge: De cijfers laten zien dat er veel groepen zijn die nog geen
vereniging zijn, in regio Den Haag is dat de helft. Er zijn sommige groepen die wel willen meewerken,
maar lopen nu tegen de hoge kosten aan, omdat het omzetten niet meer gratis is. Om groepen te
stimuleren alsnog snel over te gaan, willen we hierbij voorstellen deze groepen hier gratis toe in staat
te stellen.
Rob Valkenburg: Enkele jaren geleden hebben we voor een aantrekkelijke prijs een deal kunnen
maken, waardoor alle groepen binnen een gestelde termijn gratis over konden gaan. Deze termijn is
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verstreken en het budget hiervoor is op. Daarnaast vraagt het ook nog een extra inspanning aan uren
van beroepskrachten en vrijwilligers voor de groepen die nog niet om zijn.
Lars Wieringa voegt toe dat er groepen zijn die vorig jaar pas zijn omgegaan en ook geen gebruik
meer hebben kunnen maken van de gratis regeling en daartoe ook de hogere kosten hebben
geaccepteerd.
Regio Den Haag, Edy Bruinooge: Dat is helder, maar omdat we toch ook graag een hoofdpijndossier
willen wegwerken, zou ik toch graag zien dat er een voorstel komt om de welwillende groepen in de
kosten tegemoet te komen.
Regio Drenthe, Hans Kuipers: Zou er bij het plan van aanpak voor de volgende landelijke raad, een
helder tijdspad toegevoegd kunnen worden?
De voorzitter geeft aan dat gratis overstappen niet meer kan, dit is ook eerder in de landelijke raad
afgesproken. Maar indien een regio alle groepen in een keer aanmeldt, dan gaan we ervoor zorgen
dat de kosten lager zijn. Dit moet dan wel voor 31 december 2011 gebeuren, anders is dit niet meer
onderhandelbaar met de notaris. De voorzitter roept de landelijke raad op om hier vanuit de regio's
gezamenlijk commitment op te hebben. Het is nodig de handen ineen te slaan om dit te bereiken.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge wil toch nog wel graag weten wat de rest van de raad ervan
vindt om de groepen die nog steeds niet over zijn te belonen met een lagere kostprijs in vergelijking
met groepen die eerder zijn overgegaan.
De voorzitter geeft aan dat er geen sprake is van beloning. Wanneer de groepen gebundeld per regio
aangeleverd worden, wordt er gekeken of er over de kosten met de notaris onderhandeld kan worden.
Die mogelijkheid willen we natuurlijk niet laten lopen.
Regio Neder Veluwe, Anne Jan Telgen: Wat wordt met bundelen bedoeld. Landelijk gebundeld per
regio aangeleverd of per regio gebundeld aangeleverd?
De voorzitter: per regio gebundeld.
Regio Drenthe, Hans Kuipers: Het huishoudelijk reglement gaat er vanuit dat je als groep nu een
vereniging bent. Wat voor consequenties heeft het voor de groepen die hier niet aan voldoen?
Lars Wieringa: Je zit met name met het punt van persoonlijke aansprakelijkheid. Als een groep
verstandig is, gaan ze zo snel mogelijk om tot een groepsvereniging en laten het er niet op aankomen
dat het een keer fout gaat.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg: We hebben een lijstje gekregen waarin staat dat er in onze
regio nog twee groepen geen vereniging zijn. Om welke groepen gaat dat?
Rondom De IJssel, Wim Willems: Deze vraag hebben wij ook gesteld. Wij zien nu wel het aantal,
maar niet om welke groepen het gaat.
Regio Drenthe, Hans Kuipers: Kunnen wij een lijstje met namen van de groepen in onze regio krijgen?
De voorzitter zegt toe dat per regio een lijstje naar de regiovoorzitter wordt gestuurd met namen van
de groepen in de regio die nog niet zijn omgezet naar een vereniging.
Ten slotte geeft de voorzitter aan dat het belangrijk is te beseffen dat we samen de vereniging zijn.
Het bestuur of het LSC kan wel als boeman langs de groepen gestuurd worden, maar het is vooral
belangrijk om elkaar in de regio aan te spreken. Zoals er bijvoorbeeld ook groepen zijn die een deel
van hun ledenbestand niet opgeven.
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10. Financiën 2010 en beheer
a. Bestuursverslag en jaarrekening 2010
Rob Valkenburg geeft een toelichting op de jaarrekening 2010. We hebben gezien dat bij grote
evenementen en ledenactiviteiten de 10% calamiteitenvoorziening regelmatig is gebruikt als 10%
onvoorzien. Daar is deze post niet voor bedoeld. Dit gaan we de komende tijd aanscherpen, omdat de
begroting van Scouting Nederland naar de toekomst weinig ruimte biedt. We blijven op de kosten
letten, zo ook bij het kiezen van de vergaderlocatie van de landelijke raad waarvoor we een goede
overeenkomst hebben kunnen sluiten.
Regio Hollands-Midden, Lauris Beets bedankt het bestuur voor de stukken en vraagt zich af of het
bestuur een trend ziet in de ontwikkeling van het aantal leden naar aanleiding van de fantastische
jubileumactiviteiten die we vorig jaar gedaan hebben, wat heeft dit opgeleverd?
Rob Valkenburg geeft aan dat er wel groei zit in de landelijke vrijwilligers, maar nog geen groei in de
jeugdleden. Daar is nog veel te doen, waarvoor we met elkaar aan de slag gaan met het programma
Groepsontwikkeling. Groepen die het goed doen blijven groeien en als we die trend bij meer groepen
weten te krijgen is het tij te keren.
De voorzitter vult aan, dat het feestjaar en de jubileumactiviteiten onder andere hebben opgeleverd
dat het gevoel van trots is toegenomen in de vereniging. Dat merk je duidelijk in het land bij de
groepen die zelf ook al hun jubilea vieren. Dit gevoel van trots is het fundament waarop we verder
kunnen bouwen.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel wil nog even terugkomen op het gegeven antwoord over de
kostprijs van de insignes. Hij had gevraagd om een duidelijk overzicht van kosten en baten, een
duidelijk overzicht waarom insignes zo duur moeten zijn.
Regio Scouting Zeeland, Tom Kievit vult aan dat wanneer we leden willen stimuleren meer insignes
en badges gaan halen, daar dan hangen ook kosten mee samenhangen.
Regio Hollands-Midden, Lauris Beets ondersteunt de vraag van Bas. De insignes raken het hart van
Scouting meer dan de boeken. Erg vervelend dat ze zo duur zijn. Als je als groep of regio zelf een
insigne wilt laten maken, is het wel ’t aller stomste om dat via de ScoutShop te doen, omdat dat veel
duurder is.
Rob Valkenburg geeft aan dat de marges op de insignes al minder zijn geworden, de kostprijs is
gestegen, maar de verkoopprijs is gelijk gebleven. Het kan altijd goedkoper, maar je moet wel naar de
prijs-kwaliteit mix kijken. Als iets Scoutproof is, dan garanderen wij ook kwaliteit.
De voorzitter vult aan dat het misschien best iets goedkoper kan, zeker als er in een ver land
kinderarbeid aan te pas komt, maar dat wij met elkaar gekozen hebben voor fairtrade en dat heeft ook
gevolgen voor de kostprijs.
Regio Noordoost Brabant, Johan van Kessel stelt voor om de financiële commissie eens naar de
samenhang van kosten en prijs voor de insignes te kijken en met een advies te komen.
Rob Valkenburg geeft aan dit een goed voorstel te vinden en er in de volgende bijeenkomst van de
financiële commissie nader op in te gaan.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel benadrukt nogmaals dat het de ambitie van onze vereniging
is dat 80% van onze jeugdleden aan de slag gaat met de nieuwe spelvisie en dat daarbij het aantal
aan te schaffen nieuwe insignes omhoog gaat. Hij verzoekt nog eenmaal om een overzicht van de
productiekosten, incl. de kosten voor fairtrade erbij.
De voorzitter vertelt dat de ScoutShop van ons de opdracht krijgt geld te verdienen en zich daarbij aan
een aantal wensen en eisen vanuit de vereniging moet houden, zoals de samenstelling van het
assortiment en fairtrade. We gaan hier niet in de landelijke raad al die producten op een rijtje zetten en
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er per product een uitspraak over doen. Je moet als landelijke raad niet de prijssteller van de
ScoutShop willen zijn. Laat, zoals hiervoor toegezegd, de financiële commissie die door de landelijke
raad zelf is ingesteld hier nog eens naar kijken, met medeneming van het wensen- en eisenpakket
zoals dat aan de ScoutShop is meegegeven.
Regio Hollands-Midden, Lauris Beets verzoekt de financiële commissie daarbij dan ook te kijken naar
het kostenplaatje van insignes die niet tot het standaardpakket behoren, maar die groepen en regio's
zelf willen laten maken.
Team Waterwerk, Sjoerd Heeringa: Laat de MBL's zoals ze zijn, dan hoef je ze niet opnieuw te
ontwerpen en uit te geven.
Rob Valkenburg: De MBL's zijn al ontwikkeld, dus daar zit geen kostenbesparing meer in, en als we
als vereniging besluiten dingen te vernieuwen, dan willen we hier natuurlijk ook graag het waterwerk in
meenemen.
Rob Valkenburg doet mondeling verslag van de evaluatie van de donateursactie. De donateursactie
heeft niet de opbrengst gebracht waar we in het verleden op gehoopt hadden. Ook de investering in
tijd en kosten is naar verhouding hoog, omdat het aantal donateurs beperkt is gebleven. Dit komt o.a.
doordat niet alle groepen aan de actie mee willen doen of de donateursbrief met een negatief advies
aan de ouders meegeven. Als de actie blijft zoals die is, dan is het niet rendabel om de groepen in de
opbrengst mee te laten delen. Daarom opnieuw de vraag aan de landelijke raad te overwegen of het
mogelijk is al onze leden aan te schrijven. In dat geval is de verwachting dat de opbrengst een stuk
positiever is en kan er wel 25% van de opbrengst aan de groepen uitgekeerd worden.
Regio Delfland, Hermen van Dalen: Er is in de regio veel weerstand tegen de donateursactie. Het
gevoel is dat er, ook met het SNF, een pot met geld is waar geen zicht op is en dat er dan ook nog
wordt gevraagd om donaties. Kan dit niet meer inzichtelijk gemaakt worden, zodat er meer draagvlak
ontstaat voor de donateursactie, bijvoorbeeld via een brief met de magazines.
Rob Valkenburg: We kunnen afgesproken niet meer zomaar iedereen te benaderen, maar de groep
de keus te laten en met een brief met de magazines gaat dat niet. Het heeft ook geen zin om een brief
naar de groep te sturen waarvan de groep de ouders adviseert die brief maar weg te gooien.
Om de donateursactie door te kunnen zetten, moet de actie wel kostendekkend zijn en het liefst wat
opleveren. Op dit moment kost de actie geld.
Scouting Regio Helmond, Erik Verschuuren merkt naar aanleiding van de suggestie om een brief met
de magazines mee te sturen op, dat het misschien wel een goed idee is om er een onderdeel van een
artikel van te maken.
De voorzitter: Prima idee, dan kunnen we ook duidelijk vertellen hoe we het geld besteden.
Regio Hollands-Midden, Lauris Beets wil naar aanleiding van de donateursactie een meer
fundamentele vraag stellen. In welke mate hebben groepen het gevoel dat ze tot een landelijke
vereniging behoren. Zolang groepen vooral naar zichzelf kijken, is het heel moeilijk om landelijk met
een donateursbrief te komen. Misschien moeten we daaraan werken en meer verenigingsgevoel
onder onze leden organiseren, dan alleen in enge zin de vraag hoe we meer centen kunnen krijgen.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg: Er hebben 225 groepen gefundeerd bezwaar gemaakt
tegen de donateursactie. Heeft het bestuur ook gekeken naar de gronden van de bezwaren?
Rob Valkenburg: We hebben wel gekeken of een groep bezwaar aangetekend heeft en wat de
gronden daarbij waren, maar we hebben deze gronden niet afgewogen. Als een groep bezwaar
aantekende is dat altijd toegekend en is er niets naar die groep gestuurd.
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Drie Rivieren Utrecht, Cathalijne Visser-Veldhuizen vraagt of het de bedoeling is dat we nu stemmen
over de donateursactie? Zij heeft niet het idee dat er nu een evaluatie met een duidelijk voorstel ligt.
Rob Valkenburg: Er is al eerder besloten dit jaar met de actie door te gaan. In de volgende landelijke
raad doet het bestuur op basis van de evaluatie en met medeneming van gemaakte opmerkingen, een
voorstel voor de toekomst.
Regio Delfland, Hermen van Dalen: Benadruk naar aanleiding van het aantal gestelde vragen, dat de
leden van de landelijke raad wel vertegenwoordigers zijn van hun regio, maar niet alle vragen hoeven
te stellen die in de regio worden gesteld.
De voorzitter voegt hier de correctie aan toe, dat leden van de landelijke raad formeel geen
vertegenwoordiger van de regio zijn. Als lid van de landelijke raad ben je lid van het hoogste
besluitvormend orgaan van de vereniging, afgevaardigd door de regio. Niettemin is het natuurlijk
prima om signalen vanuit de regio door te geven.
Het bestuursverslag en de jaarrekening 2010 worden per acclamatie goedgekeurd, waarmee het
landelijk bestuur decharge wordt verleend.
b. Jaarrekening SNF 2010 en bijbehorende toelichting
Rob Valkenburg meldt dat het weerstandsvermogen van het Scouting Nederland Fonds weer op orde
is. Er is een ton extra uit het fonds gehaald om tekorten van het project 2010 te dekken, conform
eerdere afspraken in de landelijke raad.
c. Advies van financiële commissie
Geen opmerkingen.
11. Lidmaatschap ISGF
Regio Noordoost Brabant, Johan van Kessel wil nogmaals ter verduidelijking vragen of er geen
belemmeringen zijn voor plusscouts om, naast hun lidmaatschap van Scouting Nederland, op
individuele basis lid te worden van het ISGF (via de Central Branch).
Nic van Holstein: Dat klopt, dit sluit elkaar inderdaad niet uit.
Het voorstel om als Scouting Nederland het lidmaatschap van de ISGF op te zeggen, wordt in
stemming gebracht en met 37 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen aangenomen.
12. Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen
Mieke van Elk wordt met 39 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 blanco stem, gekozen en benoemd
in de functie van vice-voorzitter van het landelijk bestuur.
Anne Jan wordt met 42 stemmen voor, unaniem gekozen en benoemd als lid van de financiële
commissie.
Jacob van Ee wordt met 42 stemmen voor, unaniem gekozen en benoemd als lid van de financiële
commissie.
Wilma Steehouwer wordt met 40 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 ongeldige stem, gekozen en
benoemd als lid van de geschillencommissie.
De voorzitter deelt mee dat hij na de landelijke raad van 10 december 2011 zal stoppen als voorzitter.
Voor de invulling van deze functie zal aan de hand van een op te stellen functieprofiel, een open
sollicitatieprocedure plaatsvinden voor een vrouwelijke of mannelijke kandidaat.
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De voorzitter geeft aan dat het bestuur in de komende periode gaat werken aan het opstellen van een
profiel voor deze functie en daarover met de leden van de landelijke raad zal communiceren.
De voorzitter neemt namens de landelijke raad afscheid van de zittende vice-voorzitter Hanneke
Klerks, die na negen jaren stopt als lid van het landelijk bestuur.
De voorzitter neemt daarnaast ook nog afscheid van drie leden van de landelijke raad, Johan van
Kessel (afgevaardigde regio Noordoost Brabant), Ed Traast (afgevaardigde regio Zuidoost Brabant)
en Lauris Beets (afgevaardigde regio Hollands-Midden).
13. Rondvraag
Regio Delfland, Hermen van Dalen geeft aan deze locatie erg plezierig te vinden, zeker als die
prijstechnisch concurrerend is met voorgaande locaties.
De voorzitter vult aan dat de geluidsversterking nog wel verbetering behoeft.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge geeft aan dat er deze keer weer veel regiovragen waren en
moedigt de leden van de landelijke raad aan zich vooraf te beraden of alle vragen wel echt nodig zijn.
Zo kunnen financiële vragen vooraf ook gesteld worden aan de financiële commissie die daarvoor
vanuit de landelijke raad is aangesteld.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge: Er zijn nu twee leden in de trainingscommissie voor nieuwe
landelijke raadsleden. Voor de continuïteit zou het fijn zijn als er nog iemand bij kwam. Er zijn vandaag
maar liefst acht (nieuwe) leden die de training hebben gevolgd.
Klein Gelderland, Bas Oudewortel: Een tijdje geleden is tijdens de landelijke raad een brainstorm
gehouden om inspraak te verbeteren en jeugd meer bij de beleidsvorming te betrekken. Er zijn toen
suggesties geopperd voor een inspraaksessie à la landelijke jeugdraad. Is het bestuur nog van plan
hier iets mee te doen.
De voorzitter dankt Bas voor zijn herinnering. Dit is inderdaad blijven liggen na het vertrek van het
bestuurslid dat hiertoe initiatief heeft genomen. Het bestuur zal dit opnieuw oppakken.
Regio Zuidoost Brabant, Ed Traast wil het landelijk bestuur bedanken voor de steun en aanwezigheid
in verband met het overlijden van twee explorers in Valkenswaard.
Regio Hollands-Midden, Lauris Beets wil graag van de gelegenheid gebruik maken zijn opvolger te
introduceren: Luc Rader.
Regio Noord-Holland Midden, Meta Kroon wil de landelijke raad hierbij graag informeren over de wijze
waarop binnen de regio afscheid is genomen van haar voorgangers Charles van Ikelen en Martins
Mons.
Team Waterwerk, Sjoerd Heeringa herinnert de raad eraan dat er nog iets getekend zou worden voor
een afwezig en ziek raadslid.
Regio Scouting Zeeland, Tom Kievit: Is het mogelijk voor de volgende raad aan te geven hoe we de
implementatie voor de roverscouts denken vormen te geven. Het gaat daarbij niet om de uiteindelijke
hulpmiddelen, maar wel om de implementatie van het roverscoutspel.
Marjolein Sluijters: Dat is een moeilijke vraag, omdat we nu nog niet precies weten waar de doelgroep
behoefte aan heeft. Dat willen we eerst samen met de roverscouts uitzoeken en dan kan pas een plan
de campagne met een implementatietraject gemaakt worden.
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Regio Scouting Zeeland, Tom Kievit: Is dit dan niet eerder met de roverscouts uitgezocht?
Marjolein Sluijters: Tijdens de ontwikkeling van de spelvisie met een doorlopende leerlijn tussen alle
leeftijdsgroepen, hadden we in ons hoofd dat er ook voor alle leeftijdsgroepen een soortgelijk
hulpmiddel, een boek, zou komen. De roverscouts riepen toen al dat zij zich afvroegen of dat wel een
goed idee was, of deze doelgroep wel een boek zou lezen. Nu de roverscouts in het ontwikkeltraject
binnenkort aan de beurt zijn, heeft voortschrijdend inzicht ons geleerd dat we misschien nog meer en
beter naar de roverscouts hadden moeten luisteren. Daarom staan de boeken nu nog even in de
koelkast. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niet naar de roverscouts is geluisterd,
want de uitgangspunten van het roverscoutspel, met proloog, epiloog en partenza, zijn voor en door
de roverscouts ontwikkeld en blijven overeind staan. Maar de volgende slag, het bepalen en
ontwikkelen van wat de meest geschikte hulpmiddelen zijn, die moeten we nog maken, samen met de
roverscouts. Daarom kan er nu geen toezegging gedaan worden over het presenteren van een
implementatieplan tijdens de volgende landelijke raad.
Remco Vogelezang (Programmamanager Spel) vult aan dat we er mee aan de slag gaan en in de
landelijke raad van december vertellen wat we gedaan hebben. Dat weten we nu dus nog niet, maar
dan wel.
Regio Delfland, Hermen van Dalen vraagt waar roverscouts die een bijdrage zouden willen leveren
aan een klankbordgroep zich kunnen melden.
De voorzitter geeft aan dat dit kan bij de Programmamanager Spel (via het landelijk servicecentrum).
Regio Noordoost Brabant, Johan van Kessel wil van de gelegenheid gebruik maken om de landelijke
raad en het landelijk bestuur te bedanken voor de samenwerking.
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende landelijke raad vindt plaats op zaterdag 10 december 2011 te Amersfoort.
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2. Actielijst
Acties n.a.v. LR 18-06-2011
N.a.v. verslag: ontwikkelingen nieuw verenigingsterrein
1. Met de stukken voor de landelijke raad van 10 december 2011, wordt ter informatie een stuk
meegestuurd met het programma van eisen en de randvoorwaarden voor het dekkingsplan voor een
Nationaal Scoutingterrein, inclusief het financiële effect daarvan voor groepen.
2. Bekijken of het verslag naast .pdf ook als wordfile verstuurd kan worden naar leden van de landelijke
raad.
Nieuwe procedure stukken landelijke raad
3. De prijsstelling van de abonnementen op de stukken van de landelijke raad in het bestuur bespreken
en bekijken op wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015
4. Het antwoord over de (ongewijzigde) minimum leeftijdsgrenzen voor leidinggevenden via Scouting
Academy communiceren naar kaderleden.
Voorstel evaluatiecommissie Groepsontwikkeling
5. De evaluatiegroep voor Groepsontwikkeling krijgt de opdracht mee om ook nadrukkelijk te kijken naar
de kostenontwikkeling van het programma Groepsontwikkeling.
Rapportage activiteitenplannen landelijke organisatie 2010
6. Net als voorheen, wordt in de toekomst zo snel als mogelijk de invulling van de directiefuncties
van het LSC gecommuniceerd naar de vereniging.
Evaluatie VOG en meningsvorming over mogelijkheden voor het invoeren van een gedragscode
7. De uitkomsten van het meningsvormend deel over de gedragscode worden meegenomen bij het
opstellen van het voorstel hierover voor de landelijke raad van 10 december 2011.
Voordrachten
8. In de agenda van de komende landelijke raden opnemen dat raadsleden tijdens de pauze
gelegenheid hebben om kennis te maken met de voorgedragen kandidaten voor het landelijke bestuur
en commissies.
9. Indien het raadslid dat de kandidatuur voor de evaluatiecommissie nog in overweging heeft of besluit
zich alsnog kandidaat te stellen, dan komt dat tijdens de volgende landelijke raad van 10 december
2011 aan de orde.
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Vervolg acties n.a.v. LR 18-06-2011
Voortgang omzetten groepsvereniging
10. Indien een regio de groepen die nog niet zijn omgegaan naar een groepsvereniging, in één keer
gebundeld kan aanleveren voor omzetting, dan wordt ervoor gezorgd dat de kosten lager zijn.
11. Per regio wordt een lijstje met namen van groepen die nog niet zijn omgezet naar een
groepsvereniging naar de regiovoorzitter gestuurd.
Financiën 2010 en beheer
12. De financiële commissie gaat kijken naar de samenhang van kosten en prijsstelling van de insignes en
komt op basis hiervan met een advies voor de landelijke raad van 10 december 2011. Daarbij het
verzoek om ook te kijken naar insignes die niet tot het standaardpakket behoren, maar regio's en
groepen zelf willen laten maken.
13. Een artikel in de magazines plaatsen over de donateursactie en hoe we het geld besteden.
Benoemingen
14. Het bestuur stelt een profiel op voor de per december vacante functie voor voorzitter en start hiervoor
een open sollicitatieprocedure.
Rondvraag
15. Voor de volgende landelijke raad wordt gezorgd voor een betere, meer verstaanbare,
geluidsversterking.
16. Het bestuur pakt het thema inspraak van (jongere) leden op.
17. Roverscouts die een bijdrage willen leveren aan een klankbordgroep kunnen zich via het landelijk
servicecentrum melden bij de programmagroep Spel.
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3. Besluitenlijst
Genomen besluiten LR 18-06-2011
Procedure stukken landelijke raad
1. Het voorstel voor het versturen van de stukken en het daarvoor aanpassen van de procedure zoals
voorgesteld is met 39 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015
2. De voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015 wordt vastgesteld.
Evaluatiecommissie Groepsontwikkeling
3. Het voorstel evaluatiecommissie Groepsontwikkeling wordt per acclamatie aangenomen.
Voortgangsrapportage activiteitenplannen landelijke organisatie 2010
4. De voortgangsrapportage activiteitenplannen landelijke organisatie 2010 wordt vastgesteld.
Financiën 2010 en beheer
5. Het bestuursverslag en jaarrekening 2010 worden per acclamatie goedgekeurd, waarmee het landelijk
bestuur decharge wordt verleend.
Lidmaatschap ISGF
6. Het voorstel om als Scouting Nederland het lidmaatschap van de ISGF op te zeggen wordt met
37 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen aangenomen.
Benoemingen
7. Mieke van Elk wordt met 39 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 blanco stem, gekozen en benoemd in
de functie van vice-voorzitter van het landelijk bestuur.
8. Anne Jan wordt met 42 stemmen voor, unaniem gekozen en benoemd als lid van de financiële
commissie.
9. Jacob van Ee wordt met 42 stemmen voor, unaniem gekozen en benoemd als lid van de financiële
commissie.
10. Wilma Steehouwer wordt met 40 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 ongeldige stem, gekozen en
benoemd als lid van de geschillencommissie.
11. De raad stelt de evaluatiecommissie Groepsontwikkeling in en benoemt Rob Aerts, Louis Deen,
Jeroen van der Weide en Hermen van Dalen als lid.
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